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Kişisel
Bu bölümü çok isteyerek tercih ettim. Çünkü hayatımda işim kadar planlı ilerler. Hayatın içinde olan şeyleri
kolaylaştırmayı seviyorum. Mesleğim bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Bu işi icraa ettikçe analitik düşünme
gelişiyor. Her zaman sadelikten yanayımdır. Yeni şeyler öğrenmeyi severim. Hayatta olduğu gibi bu meslekte de
öğrenmek asla durmayacak. En büyük amacım enerjimi kaybetmeden her geçen gün işimi sevmek olacak.
Gelecekteki amacım birilerini örnek almayı bırakıp örnek alınacak kişi olmak ve her zaman çok iyi biliyor değil
çok iyi öğrenebiliyor olacağım.
Kişisel web sitemi ziyaret edebilirsiniz: http://www.merveerbilici.com/
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Projeler








İkinci El Kıyafet Alım-Satım (E-Ticaret Sitesi Projesi):
Bu proje kullanıcıları kıyafetlerini alıp satmalarını sağlayan web tabanlı bir uygulamadır. İnsanlar
kullanılmayan kıyafetlerini satabilir veya başka kıyafetler alabilir. Arayüz kısmını HTML ve CSS
kullanarak geliştirdim. CSS bölümünde Bootstrap kullandım. Ayrıca PHP (PDO) ve phpMyAdmin'i
XAMP uygulamasında veritabanı bağlantılarını analiz etmek için kullandım.
İkinci El Kıyafet Alım-Satım (E-Ticaret Sitesi Projesi):
Bir önceki proje ile aynı ancak kullanılan programlama dillerinde fark var. Bu proje kullanıcıları
eşyalarını alıp satmalarını sağlayan web tabanlı bir uygulamadır. Bu projeyi ASP.NET ORM teknolojisi
ile geliştirdim. Ayrıca CSS için Bootstrap kullandım. Web framework olarak AngularJS kullandım.
Görev Takip CRM Projesi:
Bu projeye başlamadan önce proje analizini yaptım. Tüm UML diyagramlarını çizdim ve veritabanı
Workbench uygulamasında oluşturdum. Görev zamanı geldiğinde, kullanıcıya görevler ekleme ve
bunları bir şirkette veya işyerindeki herkese atama olanağı veren basit bir algoritma projesidir. Sistem
sorumlu kişileri sms veya mail ile bilgilendirir. Arayüzünü HTML ve CSS ile geliştirdim. Ayrıca Bootstrap
kullandım. Dinamik kısmı ise PHP(PDO) ile geliştirdim. Sequel Pro uygulaması ile veritabanı bağlantısını
kurup, yönettim. Ayrıca bu uygulamayı staj yaptığım Anatolia Yazılım kullanmakta. Web adresi:
http://www.trenyolu.com/
Meeting Minutes CRM Projesi:
Bu proje benim bitirme projem oldu. Kısaca, uygulamayı kullanan bir firma çalışanı toplantılarını ve
diğer kullanıcılarını da o toplantıya ekleyebilmektedir. Toplantı anında kulanıcılar sisteme nerede
olursa olsun girip, toplantıyı online olarak takip edebilmektedir. Kullanıcılar daha sonra istedikleri
toplantı dökümanının PDF dosyasına anında ulaşabilmektedir. Proje PHP ile yazılmıştır. Web adresi:
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http://www.keepminutes.com/
Yemek Tarifleri WordPress Projesi:
Annemin yaptığı yemeklerin tariflerine her zaman her yerde ulaşabilmek için yaptığım kişisel bir web
projesidir. WordPress kullanmaktayım. Bu projenin planları arasında yemek videolarını da çekip
youtube kanalı oluşturmakta vardır. Web adresi: http://asumaninmutfagi.com/
Otomobil Sitesi:
Merve Otomotiv adındaki bir firma kendi bünyesinde bulunan araçlarını tanıtmak için
‘sahibinden.com’ gibi bir web sitesi istedi. PHP ile projeyi tamamladım. Web adresi:
http://merveotomotiv80.com/
Çeyiz Listesi:
Tamamıyla kişisel ihtiyaçtan ortaya çıkan bir projedir. Kullanıcı sisteme girş yaptığında karşısına bir
çeyizde olması gereken liste çıkmaktadır. Bir ürünü alıp almadığını işaretleyebilmekte aynı zamanda bu
ürünün fiyatını, resimlerini açıklamasını girebilmektedir. Proje PHP framework’ü olan LARAVEL ile
geliştirilmektedir. Web adresi: http://ceyizlistesi.com/
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Microsoft teknolojileri içerisinde.NET, VB.NET
Programlama dilleri içerisinde HTML, CSS, PHP, Laravel, JavaScript, C++, Java, AngularJS,
AJAX, MySQL, MVC teknolojisi
Arayüz teknolojileri ve dizaynları

Diğer:
Takım elemanı,
Hızlı öğrenen,
Sorumluluk altında çalışan,
Her seviyeden insanla iletişimi olan
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